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Op 7, 8 en 9 november vond het eerste weekendkamp plaats van het nieuwe scoutingseizoen. Twintig 
kabouters durfden het aan. Hieronder waren ook 4 nieuwe kabouters. Het weekendkamp speelde zich 
af in de Flower Powertijd. 

 

Op vrijdagavond ging het kamp om 18.30u van start. Iedereen kwam in hippiestijl verkleed naar het 
scoutinggebouw en maakte vlug z’n slaapplaats klaar. Toen alle ouders en andere familieleden 
afscheid hadden genomen was het partytime! Er was een spetterende disco met bloemkettingen 
maken, schminken (bloemen), haarvlechten en bellen blazen. 

Ook werd Vicky, onze nieuwe kabouterleidster, geïnstalleerd. Ze werd goed in het zonnetje gezet. 
Letterlijk! 

De volgende ochtend gingen we vroeg op pad. Enthousiast deed iedereen mee met de bloemen 
speurtocht. Moe en voldaan werd bij terugkomst aardig wat boterhammen opgegeten. 
Hierna was het tijd om T-shirts te batikken en vriendschapsbandjes te maken. Het resultaat mocht er 
zeker zijn. 

Na al dat stil zitten werd er actief meegedaan met het 
kleurencodespel en lieten we ons na afloop de thee met honing goed smaken. 
In de slaapzaal werd even lekker geluierd terwijl Marco (alleen!) voor iedereen gekleurde 
pannenkoeken maakte. Ze waren lekker Marco! 
’s Avonds speelden we buiten een smokkelspel en werd er heel wat afgelachen bij een heuse 
meditatie. We dronken voor het slapen anijsmelk waardoor iedereen netjes om elf uur sliep. 

Zondag, alweer de laatste dag. Ahhh! Die mocht dan ook niet zomaar voorbij gaan. Na het ontbijt 
werden de spullen ingepakt en werd de grote zaal vol gelegd met grote vellen wit papier. Met een 
grote hippiebril op de neus maakten de kabouters van het witte vel in een mum van tijd met verf een 
prachtig kunstwerk. De deden dit met hun handen en voeten. Wat is scouting toch SUPER! 
Uiteindelijk werd het kamp afgesloten met een kampvuur. Hierbij werden hamburgers gebakken en 
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was er echte livemuziek. Er werd door de vader van Doreth gitaar gespeeld en wij zongen ons de 
longen uit het lijf. 
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